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O GDPR και οι 40 κλέφτες 
ή όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων και δεν τολμούσατε να ρωτήσετε… 

 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ευρωπαϊκός κανονισμός που τον έλεγαν GDPR. Κάποιοι 

έλεγαν ότι ήταν τόσο ισχυρός που θα μπορούσε να σώσει τη γιαγιά της Κοκκινοσκουφίτσας 

από τα δόντια του κακού λύκου, ή ακόμη και να αποστομώσει τις γριούλες στα χωριά που 

ρωτάνε αδιακρίτως τους περαστικούς «Και ποιανού ‘σαι συ;» Δυστυχώς όμως, οι άνθρωποι 

δεν τον πολυκαταλάβαιναν κι έτσι κανείς δεν τον χρησιμοποιούσε. Μια μέρα όμως… 

Στο διαδραστικό εργαστήριο Ο GDPR και οι 40 κλέφτες ο Κοντορεβυθούλης και η Χιονάτη 

συναντούν τον Οδυσσέα και τη μάνα του Κίτσου προκειμένου να μιλήσουν για την 

ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ψηφιακή 

εποχή. 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και συνδυάζει τα παραμύθια και τους μύθους 

με το χιούμορ και τη φαντασία για να παρουσιάσει με κατανοητό και διασκεδαστικό τρόπο 

θέματα σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (γνωστό ως 

GDPR) και τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που αυτός διασφαλίζει για όλους τους 

πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

Βασικός στόχος του εργαστηρίου δεν είναι να διδάξει –τουλάχιστον όχι με τον παραδοσιακό 

τρόπο– αλλά να αποτελέσει τροφή για (δημιουργική) σκέψη, καθώς και μια όμορφη 

ψυχαγωγική εμπειρία. 

Προσοχή όμως! Γιατί, όποιος στο Διαδίκτυο περπατεί… 

Η περιήγηση του Mathesis στον μυστηριώδη κόσμο του διαδικτύου και της Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων ξεκινά την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 Επιβιβαστείτε εγκαίρως 

στο mathesis.cup.gr!  

Το μάθημα μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει στο δικό του ρυθμό και θα παραμείνει 

προσβάσιμο για μελέτη μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020.  

https://mathesis.cup.gr/
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Συντελεστές του μαθήματος 

Δημήτρης Γραμμένος - Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ 
Ο Δημήτρης Γραμμένος είναι Κύριος Ερευνητής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια πείρας και εξειδίκευσης στον 
τομέα της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή (HCI) και είναι επίσης πιστοποιημένος αξιολογητής 
των διεθνών στάνταρ τεστ δημιουργικότητας Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT). Έχει 
δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σχετικά με την αξιοποίηση της βλακείας, της άγνοιας και της 
ανοησίας ως εργαλείων δημιουργικής σκέψης και καινοτομίας, καθώς και το μοναδικό επιστημονικό 
άρθρο διεθνώς που ξεκινά με τις λέξεις «Μια φορά κι έναν καιρό…» Από το 2014, με βάση την σχετική 
του εμπειρία και γνώσεις, δημιούργησε τη δραστηριότητα «Σχεδιαστές του Μέλλοντος» στο πλαίσιο 
της οποίας αναπτύσσει και οργανώνει βιωματικές εμπειρίες που εισάγουν την έννοια και την πρακτική 
της Δημιουργικότητας και της Δημιουργικής Σκέψης σε παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς, και το ευρύ 
κοινό. Μέχρι σήμερα, έχει υλοποιήσει περισσότερα από 50 εργαστήρια δημιουργικής σκέψης σε 5 
χώρες, στα οποία συμμετείχαν συνολικά πάνω από 3.500 άτομα όλων των ηλικιών. 

Ανθή Στρατάκη - Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων, ΙΤΕ 
Η Ανθή Στρατάκη είναι φυσικός με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM). 
Εργάζεται ως Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας στο ITE από το 2001, αρχικά ως μέλος του προγράμματος 
«Hygeianet» και υπεύθυνη έκδοσης του ομώνυμου περιοδικού και αργότερα ως υπεύθυνη του 
Γραφείου Προγραμμάτων και Προσωπικού του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ. Είναι 
πιστοποιημένη αξιολογήτρια (Validator & Assessor) του μοντέλου «Επιχειρησιακής Αριστείας» του 
European Foundation for Quality Management (EFQM Excellence Model), που είναι το πιο ευρέως 
διαδεδομένο μοντέλο Αριστείας στην Ευρώπη. Είναι επίσης πιστοποιημένη Lead Auditor του 
προτύπου «BS 7799-2:2002, Information Security Management System» από το British Standard 
Institution (BSI). Υπήρξε εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Πληροφορικής-ΙΤΕ στο Human Recourse Task 
Force (HR-TF) του European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM). Έχει 
συμμετάσχει στη συγγραφή πολλών επιτυχών προτάσεων και παραδοτέων για ευρωπαϊκά έργα του 
ΙΤΕ, αναλαμβάνοντας το κομμάτι που αφορά στη διοίκηση διαδικασιών, στην ικανοποίηση «πελατών» 
συστήματος και στη διασφάλιση ποιότητας. Από τον Μάρτιο του 2018, είναι η Υπεύθυνη Προστασίας 
Δεδομένων (Data Protection Officer) του ΙΤΕ. 

 

 

Info: mathesis@cup.gr / 2810-391048 
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